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U ELREY Faço faber , aos que eíle AU
vara com força de Ley virem

, que havendo-

me fupplicado os OfFiciaes da Camará , e
os da Mefa da ínfpecçaó do Rio de Janeiro

em diíFerentes contas , e ultimamente na que
me dirigirão em oito de Agofto do anno pró-

ximo paliado de mil fetecentos cincoenta e íeis, que hou^

veíTe por bem permutar-Ihes o contrato do Tabaco da di-

ta Ciàade pelo equivalente de oitocentos íeis em cada hum
eícravo

, que entraíTe naquelle porto , dez toftoens em cada

huma pipa de geribita
,
que íe lavraííe naquella Capitania

,

e a ella vieíTe de fora ; e três mil reis em cada pipa de azei-

te de peixe
,
que fe confumiíTe na niefma Capitania : e fen-

do femprepropenfa a minha Paternal, e Regia clemência a

moderar aos meus fieis Vaííailos os gravames em tudo o que
as circunftancias do tempo podem permittir : Sou fervido abo-
lir o dito contrato do Tabaco do Rio de Janeiro como fe

nunca houveíTe exiftido , fubrogando em lugar delle os re-

feridos impoftos de oitocentos reis em cada efcravo que en-

trar naquelle porto , dez toftoens em cada pipa de geribita

da terra , e de fora , e de três mil reis em cada pipa de azei-

te de peixe
,
que fe confumir na mefma Capitania , fendo os

referidos impoftos arrecadados pelos Officiaes da Mefa da

Infpecça6 ; os quaes faraó cobrar em groíTo por cabeças , e
pipas , a mefma impoíiçaô dos vendedores na entrada , e
nunca dos compradores por fahida , naô fó por fer aífim maÍ5
fácil a cobrança ; mas muito mais ainda

, porque defta forte

fera menos onerofa aos povos , que devem contribuir para

ella fe eíFeituar.

Pelo que mando ao Preíídente , e Confelheiros do
Confelho Ultramarino , Governadores das Relaçoens da Ba-
hia , e Rio de Janeiro , Vice-Rey do Eftado do Brafil , Go-
vernadores , e Capitaens Generaes , e quaefquer outros Go-
vernadores do mefmo Eftado , e aos Miniftros ^ e OíBciaes
das Mefas da Infpecçaô , aos Ouvidores ^ Provedores , e
mais Miniftros , Officiaes

, e Peftoas do referido Eftado

,

que cumprao
, e guardem , e façaõ inteiramente cumprir ^ e

guardar efte meu Alvará , como nelle íe contém : o qual vale»
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ráj:omo Carta paíTada pela Chancellaria
;
poílo que por ella

mó palie, e^ainda que o feu eíFeito haja de durar mais de
hum anno, naõ obftantes as Ordenaçoens que dirpoem o con-
trario , e fem embargo de quaefquer outras Leys , ou difpo-
íiçoens

,
que fe opponhaô ao conteúdo nefte ; as quaes Hey

também por derogadas para efte eífeito fomente , ficando
quanto aos mais em feu vigor : e eíle fe regiíiará em todos
os lugares onde fe coftumaô regiílar femelhantes Alvarás
mandando-fe o Originai para a Torre do Tombo. Efcrito em
Belém aos dez de Janeiro de mil fetecentos cincoenta e fete.

R E Y. ;

Tbomé Joaquim da Cojla Corte Real.

ALvara porque Vojfa Mageflaàe ha por hm aloVtr o
contrato do Tabaco do Rio ãè Janéro , juhrogando

em lugar delle os impoflos àe oitocentos reis em cada ef-
cravo

, que entrar naquelk Porto ., dez tojioens em cada

pipa



pipa de gerihlta da terra , e de fora , e de três mil reis
em cada pipa de azeite de peixe

,
que fe confumir na mef-

ma^ Capitania ; os quaes JeraÕ arrecadados m forma que
acima fe declara.

Para Vofla Mageftade ver.

A foi. I. do livro , em que nefta Secretaria de Eílado
dos Negócios da Marinha

, e Domínios Ultramarinos,
fe regiftaô femelhantes Alvarás fica efte lançado. Be-
lém 12 de Janeiro de 1757.

Bento Cuinet»

Jofeph Gomes daCoílaofez.

Oderá o ImpreíTor Miguel Rodrigues , eftampar o AI-„ vara
; porque fui fervido abolir o contrato do Tabaco

do Rio de Janeiro , e para eíTe eífeito fomente por eíle
Decreto

,
lhe concedo a licença neceílaria. Belém dez de

Janeiro de mil fetecentos cincoenta e fete.

Com a rubrica de Sua Magejlade.

Regiftado a foi. 2.
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